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Atleta de Itapetininga é campeã 

brasileira de Badminton e vai para 

o Campeonato Sulamericano 
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCHÚBES - cai coogR ” ETAPA NACIONAL 2021 17 A 14 DE NOVEMBRO - ARACAJU/SE 

[ou [2 fem) =: [+=] 
EBTrI 25 as * 

Juliana Akemi foi campeã brasileira de apoio da Prefeitura de Itapetininga, por tição, o Sulamericano, que deve aconte- 
badminton na categoria de duplas femi- meio da Secretaria de Esporte, Lazer e cer entre os dias 29 de novembro e 5 de 
ninas, A jovem atieta é treinada pela téc- Juventude de Itapetininga. Agora, Julia- dezembro, na cidade de Joinville, Santa 
nica Leiko Konno, em projeto que tem o na volta os focos para a próxima compe- Catarina(pág 6) 

Guarda Municipal e Ministra destaca Mais 2,5 toneladas 
Polícia Militar realizam | oportunidades de de materiais são re- 
operação conjunta no investimentos na cojhidas durante o 
feriado prolongado agropecuária brasileira 5º arrastão da 

limpeza 

No último fim de Prestes A ação que 
semana a Guarda Ci- se estendeu pelo sá- 
vil Municipal e Polícia bado (13), domingo A ministra Tereza dades de negócios 
Miltarrealizaramuma (15) e segunda-feira Cristina (Agricultura, no Brasil, a ministra 
operação conjunta (15) teve como objeti- Pecuária e Abaste- destacou as possi- 
apê + Segura na vo fiscalizar possíveis cimento) participou bilidades de inves- 
rua Cel. Afonso, atrás irregularidades de nesta segunda-feira timentos na agro- ApPrefeituradelta- 5º Arrastão de Lim- 
das escolas estadu- trânsito, bem como (15) do Fórum Invest pecuária brasileira, petininga, em uma peza, às margens 
ais Peixoto Gomide, coibir a perturbação In Brasil, em Dubai, enfatizando a sus- ação  multidiscipli- do córrego do bair- 
Adherbal de Paula de sossego e prática nos Emirados Ára- tentabilidade e efici- nar que envolve as ro Central Parque 
Ferreira e Fernando de furtos (pág.12) bes Unidos. Em pai- ência do setor, que é secretarias de Meio 4LDe acordo com 

nel sobre oportuni- capaz de responder Ambiente, Serviços os coordenadores 
aos desafios da de. Públicos e apoio de da ação, mais 2,5 to- 

AO a Ora. uvereos oras pas. noladas de materiais - tas, realizou no ini foram — recolhidas 
a RETA A ho imanceiroççãs 7). cio cesta semana o (páginas) 
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MATRÍCULAS ABERTAS 2022 ] 

Pitágoras / alpis veredas 

Atividades em comemoração aos 251 anos de Itapetininga 

prosseguem em vários locais da cidade 

Dia 20 de novem- quete Três - Com- Senna da Silva” na — Festival de Skate “João Trindade Go- rua Jacyra Holtz, 
bro (sábado) plexo Esportivo Vila Barth no Complexo Es- mes Filho — Profº 30. 

Tomeio de Bas- Municipal "João Trin- TORNEIO DE VÔ- portivo Municipal Coca) que fica à A partir das 8h 
quete Três - Com- dade Gomes Filho — LEI DE AREIA 
plexo Esportivo Profº Coca) que fica Bhás 17h 
Municipal "João Trin- à rua Jacyra Holtz, Dia 28 de novem- 
dade Gomes Filho — 30, bro (domingo) 
Profº Coca) que fica TORNEIO DE Quadra de Vôlei 
à rua Jacyra Holtz, BASQUETE TRÊS de Areia que fica 
30. Bhas 17h na Praça do Giná- 
TORNEIO DE Dia 27 de novem- sio Municipal “Ayr- 

BASQUETE TRÊS bro (sábado) ton Senna da Silva 
Bhas 17h Quadra de Vôlei na Vila Barth 
Dia 21 de novem- de Areia que fica na TORNEIO DE 

bro (domingo) Praça do Ginásio VÔLEI DE AREIA 
Tomeio de Bas- Municipal “Ayrton Bhás 17h 

(Barros | 
autoescola 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

81 anos de circulação ininterruptos caminhão e ônibus. 
Comperngores Habilitação para pessoas 

com deficiência 
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ITAPETININGA 

ATENÇÃO) Dessenta 

ULTIMOS DIAS 

EA ITAPETININGA 
Ea 

Plataforma digital fará pagamento 

por preservação de florestas 
A plataforma digital o pagamento a pes- Gestão e Governo Di- 

Floresta+ é desen- soas físicas e jurídi- gital do Ministério da 
volvida com o apoio cas que desenvolvem Economia, Caio Mario 
do programa Startup projetos de conserva- Paes de Andrade, o 
gov.br. - Foto: TV Bra- ção em áreas de pre- 
sil servação permanen- Fernando 

Ministérios ervas legais. Coelho Mitkiewicz, e 
do Meio Ambiente Ce 0 a secretária da Ama- 
(MMA) e da Econo- 
mia lançaram nessa Marta Gian- 
quinta-feira (1/1) di e chi. “A plataforma 
durante a Cúpula do — Aaçãointegrada foi vai servir tanto para 
Clima (COP26), em anunciada pelo minis- um produtor “rural 
Glasgow, na Escó- tro do Meio Ambiente, quanto para uma 
cia, a plataforma digi- Joaquim Leite, o se- munidade. De várias 
tal Floresta+. O novo cretário especial de formas vamos usar 
sistema vai gerenciar Desburocratização, plataforma para 

conectar a floresta às 
pessoas, reconhecer 
e remunerar o ser- 

iço que essas pes- 

cado do progama, dos . bensfedidõe, de fundos de cocpe- Florestas. Amia é. geração de olha de fação” itermaciona acompartiar 580 mil Fagamento junio o. À plataforma dglai 
desires por ano de barco que or ese», Floresta À deseo: 

sete fezenr. mou Co 150 nl hocia. além do daporsik. do progama Siviip E rs Sci gov, do Mistério 

pára que o) lação, Qulióção de ds feojtos pesto pretos é di pri ado conasrvação. ciegeihdáio Pod? foerêo ciehlienção 
ep aaa As estoques de carbo: Conforme o Mi- Uma Startup s no, regulação do cl. nistério do Meio Am. específica, a Siarup checadas por téc- a do ma, reciclagem, se- biente, o pagamento Floresta +, já está 

feio, gurança hídrica, até por serviços ambien- em implantação para 
proteção do solo. A tais do Floresta+ virá atuar na ação. 
ferramenta vai per- de financiamentos 

O sistema vai per- 
mitir o cadastro dos 
projetos e das pro- 

física ou jurídica re- 
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Empresa de celulose apresenta 

24º pedido de nova ferrovia 
O empreendimen- 100,92 bilhões em viário ou ampliar sua ER 

to será destinado ao investimentos previs- atuação no segmento 
transporte de carga tos e 7.590,69 quilo. graças ao programa 
estimada em 1,7 mi- metros de extensão federal Pró Trilhos. 
ihões de toneladas em novos trilhos, cru- Lançada em setem- 
de celulose por ano - zando 14 unidades bro, a iniciativa visa 
Foto: Ricardo Botelho/ da Federação. Todas ampliar a malha fer- 
Minfra as solicitações são roviária nacional libe- 

Aempresa Eldora- “apreciadas pela equi- rando sua exploração MESSS a, | 
do Brasil Celulose é pe da Secretaria Na- ao capital privado tam- sas 
a autora do 24º pe- cional de Transportes bém pelo modelo de 
dido de autorização Terrestres (SNTT), autorização, de forma 
para construção e com apoio técnico da mais célere e com me- 
operação de uma li- Agência Nacional de nos burocracia, como 
nha ferroviária com Transporte Terrestre já ocorre na explora- 
base no Marco Legal (ANTT), ção de infraestrutura 
das Ferrovias. Com — A Eldorado é a se- em setores como tele- 
investimento previsto gunda empresa do comunicações, ener- 
de R$ 890 milhões e ramo de celulose in- gia elétrica, portuário 
88,9 quilômetros de teressada em desen- e aeroportuário. 
extensão, o projeto da volver segmento pró- — Do total de propo- 
ferrovia está no Mato prio para visualizar o  nentes, três já operam 
Grosso do Sul, entre transporte de sua car. ferrovias pelo regime 
os municíplos de Três ga por trilhos. A Bra- de concessão — VLI 
Lagos e Aparecida do cell apresentou proje- Rumo e Ferroeste. 
Taboado. tos para duas novas São estreantes, além 

O empreendimen- linhas férreas no esta- da Eldorado e da Bra- 
to será destinado ao do de São Paulo: uma cell, Petrocity, Grão 
transporte de carga com 4,29 quilômetros Pará Multimodal, Pla- 
estimada em 1,7 mi- de extensão em Len- nalto Piauí Participa- 
ihões de toneladas çóis Paulistas e outra, ções, Fazenda Campo 
de celulose por ano. com 19,5 quilômetros, Grande, Macro De- 
Após o requerimento ligando, Lençóis Pau- senvolvimento Lida, 
da Eldorado, o Gover- listas a Pederneiras. Morro do Pilar Mine- 
no Federal, por meio NOVOS OPERA. rais SA, Iron Brazil 
do Ministério da Infra- DORES - Ao todo, 13 Railway e Minerva, 
estrutura (Minfra), já Investidores privados que são originalmen- 
redne 24 solicitações respondem pelas so- te vinculados a Term 
do tipo em análise no licitações apresenta- nais de Uso Privado 
âmbito do programa das à Unido até o mo- (TUPs) ou aos pró- 
federal Pró Trilhos. mento, — Interessados prios originadores de 

Juntos, os pedi em entrar no setor carga, 
dos representam R$ de transporte ferro- As 24 sol 

er = 

à provisão Ge vovas “Grão Park: Aedo, MG: 2768 tm de e 
mai “operadores” na. MA 820 fm Sete Belt Lenço 

rende, agro e fcipaçõem Suba Bret” Lenço 
Pela Aim da eq Iondoadonão (SPF IDA hm do e Pe Ga SNT a ANTT“ Fazenda” Campo lenaão 
quarto à csmpabdo temoda em” Sano nora SA Catra Gde ocaciona dos. Andi: 7 im dee. LUnharo ES): 10 kt 

federal. implantada ou. men Ltda Preíden.. to Lida: Aba - Bru outorgada te RenneaVES = on. MadolBA oi - FOR O Marão Legal das. ção do Mato Den). 20 fm da extensão Ferrovias. cão pela. NG -SetaLagoaaMG: “Parooiy Canos Maia” “Prova. 610) do enersdo Verdes “Uai 106612021, Também Peti” Buria de. MG: 880 hm do exam crença, ta Cororoê. São FoidsoEs alo do Nacional apds a Brasi” DE IOE. “Mera: Agalândia 
aprovação pelo Se- km de extensão MA — Barcarena/PA: ndo Foderdi do PLS "Rumo: Sarios - 87] km de extersão Organização Bandeirante | 2 Sri ms Cio Cangus? lino Gana 

ganização Vandeirante | (a dos Deris” Furo; Água Bos - 2aM = Aparece do dos. Caso aprovado. Lucas do Rio Verial TabondolMS: E km Sem mudanças pelos. NT: 60 fem de eme. de extensão 
logão de Soul o 

BANDEIRANTE projeto segue para 

te da Repúbica Jar 

itações 

Bolsonaro 
| a Goniro a reação 

|) CERTIFICAÇÃO mentos apresentados 
“pero: São Ma- 

DIGIT AL uvES — Ipatoçal 
MG: 410 Jam de ex 
tensão 

UM ATENDIMENTO FEITO is E = 
ESPECIALMENTE PARA VOCÊ! | BoalMT: 557 km de 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL extensão asas ssem 
VLI: Uberlândia! 

MG — Chaveslândia/ 
MG: 235 km de ex. 
tensão 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL VI Porto Franco - Balsas/MA: 230 km 

de extensão 
15) 3271-7077 QU Cubas. 

Rua Saldanha Marinho, 238 - Centro AEsDaISE: ma 

Itapetininga-SP 
extensão 

Ferroeste: Mara 
cajuMS — Dourados/ 
MS: 76 km de exten- 

Ferroeste: Guara 
puavalPR - Parana- h A 
juá e LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ guálPR: 405 2 km de GU REMO: 0C 

Ferroeste: Casca- 
vellPR — Foz do Igua- 
quÍPR: 166 km de ex. 
tensão 

Ferroeste: Casca- Francisco Válio, Nº 420 - Centro - Itapetininga 
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Ação Itinerante “Satélites em Órbita” é atração 

neste fim de semana em Itapetininga 
Ainda dentro das 

diversas atividades 
desenvolvidas no 
mês de novembro 
em comemoração 
aos 251 anos de Ita- 
petininga, a cidade 
recebe neste fim de 
semana a ação itine- 
rante “Satélites em 
Órbita”, uma realiza- 
ção do Ministério do 
Turismo e Fama Mu- 
seu, com a parceria 
da Prefeitura de Ita- 
petininga, por meio 
das Secretarias de 
Cultura e Turismo e 
de Esporte, Lazer e 
Juventude. 
O "Satélites em 

Órbita” será realiza- 
do na próxima sex- 
ta-eira, dia 19, e no 
sábado, dia 20, no 
Ginásio Municipal 
"Ayrton Senna da 
Silva”, na Vila Barth, 
das 10 às 20 horas, e 
no Parque Ecológico 
Municipal “Regina 
Freire”, mais conhe- 
cida como Lagoa 
da Chapadinha, no 
bairro Chapadinha, 
no domingo, dia 21 
das 14 às 18h30. 

Entre as ativida- 
des, oficinas cultu- 
rais, performances, 

atrações musicais, 
observação do céu 
com telescópio, es- 
tação — planetário, 
contação de his- 
tórias e rodas de 
conversa. Tudo de 
graça e com classifi 
cação livre. 

Para — participar 
das atividades dos 
dias 19 e 21 é ne- 
cessário que o inte- 
ressado faça a ins- 
crição pelo link no 
final da página do 
site wwwfamamu- 
seu.org.br onde a 
programação com- 
pleta e um resumo 
de cada atividade 
também podem ser 
conferidos. As vagas 
são limitadas. 

Programação: 
SEXTA, 19 — 

10h00 às 20h00 
Local: Ginásio 

Municipal de Espor- 
tes Ayrton Senna da 
Silva 

Rua Jacira Ayres 
Holtz, 230 — Vila 
Barth 

10h00 às 14h30 
— Oficinas “Arte em 
Jogo” 

10h00 às 19h00 — 
Estação Planetário 

Sessões “Aventu- 

ras no Sistema So- 
lar 

Sessões * A arte 
está no céu” 

10h00 às 11h00 — 
Vivência em grafite 
—Gadão 

13h30 às 14h30 — 
Lambe-ambe com 
bordado — Loft 05 

14h00 às 17h00 — 
Cabine fotográfica — 
Retrato afetivo 

15h00 às 17h00 
— Estação Experiên- 
cia: Criar e Brincar 

18h00 às 20h00 
- Roda de capo- 
eira prof. Reginal- 
do Rosa (Negão) e 
percussão Cristian 
Ayres 

19h00 às 20h00 — 
Projeção de Websé- 
rie exclusiva "Respi- 
rar 

Atração musical 
Trio Casa de Sal 
SÁBADO, 20/11 — 

10h00 às 20h00 
Local: Ginásio 

Municipal de Espor- 
te Ayrton Senna da 
Siva 

Rua Jacira Ayres 
Holtz, 230 — Vila 
Barth 

10h00 as 20h00 — 
Estação Feira Cul- 
tural 

10h30 às 16h30 
— Estação Experiên- 
cia: Criar e Brincar 

Roda de saberes 
ancestrais:  tambo- 
res que contam his- 
tórias — Mandinga 

Oficina “Arte em 
Jogo” 

11h00 às 19h30 — 
Estação Planetário 

Sessões “Aven- 
tura no Sistema So- 
lar 

Sessões “A arte 
está no céu” 

15h00 às 17h00 
- Corporeidades: 
Danças de manifes- 
tações — populares 

brasileiras como nº - Bairro Chapadi- 
identidade sociocul- nha 
tural - Eleni Souza 14h00 às 17h00 

15h00 às 18h00 — Estação Experi- 
- Gabinete fotográ- ência: Criar e Brin- 
fico: Retrato Afetivo car 

19h30 às 20h00 16h00 às 16h30 
— Atração musical — Atração musical 
Júlia Gunther UDUO — Kátia Ba- 
Observação da roni e Lucas Melo 

Lua (Telescópio) 18h00 às 18h30 
DOMINGO, 21/11 — Contação de his- 

— 14h00 às 18h30 — tórias: Viola, Rimas 
Local: Parque e Causos — Bob 

Ecológico Municipal Vieira 
Lagoa "Regina Frei- Produção | local 
re" (Lagoa da Cha- TROVOA Cultural 
padinha) Observação: pro- 

Rua Gumercindo gramação poderá 
Soares Hungria, s/ sofrer ajustes. 

Evento foi vitrine para o Brasil mostrar suas 

políticas ambientais, avalia Governo 
Ministro do Meio Am- 

biente e equipe fizeram 
um balanço da part- 
cipação do Brasil na 
Conferência do Cima 

A26º Confederação 
das Nações Unidas 
sobre Mudanças Ci- 
máticas (COP$6) pos- 
sibitou que o Brasi 
mostrasse ao. mundo 
que o pais pratica uma 
economia verde e é 
protagonista nas nego- 
ciações. envolvendo o 
dlima. A avaliação é do 
ministro do Melo Am- 
biente, Joaquim Leite, 
ao participar do encer- 
ramento do Pavihão 
Brasil da COP26, em 
Glasgow, na Escócia. 
“Parte da COP é mos- 
far um pouco o que 
acontece no Brasi e 
também o que aconte- 
ce num Brasil onde o 
futuro verde está aqui 

Esse era um desafio, 
trazer casos reais. Eu 
acho que a gente con- 
seguiu aproveitar aqui 
é trazer casos reais e 
também as polticas 
reais do Governo Fede- 
ral em relação ao meio 
ambiente”, afimou o 
ministro. 

“Foi uma ótima 
oportunidade para a 
gente poder dar uma 
demonstração do que 
o Govemo Federal 
vem fazendo na área 
ambiental e também 
abrir espaço para que 
parceiros, o privado 
também mostre suas 
ações”, complementa a 
secretária da Amazônia 
e Serviços Ambientais, 
Marta Giannichi 

Foram duas sema- 
nas de apresentação 
de ações do setor pri 
vado e de políticas pú- 

bicas em eventos reai- 
zados de forma hibrida 
no Pavihão Brasi, em 
Glasgow, e no estúdio 
montado na sede da 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em 
Brasília. Durante es- 
ses dias, foram mais de 
100 cases de projetos e 
planos do Governo Fe- 
deral e do setor priva- 
do, que resultaram em 
mais de 70 horas de 
transmissão. 

Em Glasgow, o Bra- 
si pôde mostrar sua 
matriz energética impa, 
um agronegócio sus- 
tentável, uma indústria 
em transição para bar 
xo carbono e um setor 
financeiro que faz in- 
vesimento privado em 
infraestrutura verde. 

“O destaque para 
infraestrutura é um mo- 
dai novo, que vai trazer 

uma redução de 75% 
das emissões do trans- 
porte de carga. Esse 
modal é bastante inte- 
Tessante porque traz o 
modal, feroviário com 
mais de três mi quiô- 
metros”, destacou Joa- 

“Foram 12 casos de su- 
cesso, muitos dos quais 
o Brasi assume a post- 
ção de liderança mun- 
dial, comoan 
de lata de alumínio, do 
óleo lubrificante usado 
e também de preus, 
bateria de chumbo. En- 
fim, vários exemplos 
que mostram que a re- 
ciclagem também con- 
trbui para as reduções 
de gés de efeito estufa, 
20 mesmo tempo que 
preserva os recursos 
naturais e se evita o 

No primeiro dia de . mento legal no País, 
COP26, o govemo bra- Já o Ministério de Mi. 
sieiro anunciou que se nas e Energia anunciou 
compromete a reduzir que o Brasi terá 50% 
em 50% as emissões da matriz energética 
de gases de efeito es- limpa até 2030. Antes, 
ufa até 2030. Antes, a a meta era 48%. 
promessa para o pe- — *O sucesso da COP 
fiodo era baixar para. foi o nosso bom traba- 
43%. O govemo espera. lho em mostrar que o 
alcançar a neutralidade Brasi é um protago- 
em 2050. nista nas negociações, 

Também em sua as negociações acon- 
estreia na 26º Confe-  tecem porque o Brasil 
rência das Partes, o se mexe e se mexe na 
Governo Federal anun-. direção certa”. concluiu 
ciou a antecipação de o ministro do Meio Am- 
2030 para 2028 à meta. biente, Joaquim Leite. 
de eliminar o desmata- 

2 s271-7820, 

Nosso diferencial 
Ef hosso eseriro vsa panejamento maná é 

com ssa a resução dos mposes 
Rossa contabilidade estará sempre ponei 
avando precisar entar em cia 
Naros além da eisão de guias, poi te 
olerecemos anieniação e assessor comple 
para o crescimento do sua empresa 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 
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Juliana Akemi 
foi campeã brasi- 
leira de badmin- TIA VADE NOV use 
ton na categoria 
de duplas femini- 
nas. A jovem atle- 
ta é treinada pela 
técnica — Leiko 
Konno, em projeto 
que tem o apoio 
da Prefeitura de 
Itapetininga, por 
meio da Secre- 
taria de Esporte, 
Lazer e Juventude 
de Itapetininga. 
O Campeonato 
Ei pie na cidade de Ara- garantiu um ouro. a próxima compe- acontecer entre zembro, na cidade 
clubes aconteceu caju, no Sergipe. Agora, Juliana tição, o Sulame- os dias 29 de no- de Joinville, Santa 
entre os dias 11 A  itapetiningana volta os focos para ricano, que deve vembro e 5 de de- Catarina 
e 14 de novembro 

Guarda Municipal de Itapetininga apreende jovem 

em flagrante com drogas na vila Palmeira 
Durante patrulha- “mento de Apoio com que as drogas eram 

mento da Operação Motocicletas - GAM, suas e que estaria 
ltapê + Segura da em revista pessoal, comercializando. 
Guarda Civil Muni- foram localizados em Diante dos fatos o 
cipal de Itapetininga “sua pochete 96 pinos jovem foi apreendido 
na via Palmeira na de cocaína, R$ 50,00 em flagrante e enca- 
tarde desta segunda- em dinheiro e um ce-.minhado ao Plantão 
-feira (15), um jovem lutar Policial onde foi re- 
foiapreendidoemfla- Além do GAM, a gistrado Boletm de 
grante por tráfico de ocorrência contou Ocorrência de Ato 
drogas. com a participação  Infracional por Tráfico 

O rapaz, em at- da equipe Canil e de de Drogas, permane- 
tude “suspeita, saiu uma viatura de apoio, cendo à disposição 
correndo assim que todos da GCM de lta- da justiça. Todo o 
visualizou a corpora-. petininga. material apreendido 
ção. Abordadoalguns Questionado sobre foi apresentado à au- 
metros à frente pela os entorpecentes, o  toridade policial. 
equipe pelo Grupa- suspeito confessou 

O TRADICIONAL 
CLUBE VE 
[QUALIDADE DE VIDA'E LAZER DESDE 1888 

275-3253 | 15 99707-3253 

PORTUGUÊS INGLÊS 
(D0599625.4025 0)(1593272.6436 

Itapetininga - Centro 
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Em Dubai, ministra destaca 

oportunidades de investimentos 

na agropecuária brasileira 
Tereza Cristina torno financeiro. lo com os Emirados 

disse que há mui- “Nosso pais é Árabes Unidos, seja 
tas áreas em que o uma das melhores entre govemos ou 
Brasil pode trabalhar opções para ajudar com os setores pri- 
em conjunto com os o mundo a comba- vados, especialmen- 
Emirados Árabes ter a insegurança te na área de infraes- 
Unidos, seja entre alimentar. Segundo trutura. Ela também 
governos ou com os. estimativas da FAO, citou a possibilidade 
setores privados a demanda global de investimentos em 

Aministra Tereza por alimentos cres- titulos verdes e a Lei 
Cristina (Agricultura, cerá pelo menos do Agro, que permi- 
Pecuária e Abaste- 60% até 2050. Se te operações finan- 
cimento) participou levarmos em conta ceiras mais simples 
nesta segunda-feira que poucas nações para investimentos 
(15) do Fórum Invest terão capacidade de no agronegócio bra- 
In Brasil, em Dubai, aumentar a própria sileiro. “Com su- 
nos Emirados Ára- produção de forma cessivos recordes 
bes Unidos. Em pal- tão acentuada em de produção agro- Além disso, ela 
nel sobre oportuni- curto período, os pecuária no Brasil, ciou que a Empre- 
dades de negócios principais fomece- nossos excedentes sa Brasileira de 
no Brasi, a ministra dores, entre os quais aumentam e os mer- Pesquisa Agrope- 
destacou as possi- o Brasil, precisarão cados mundiais são cuária (Embrapa) 
bilidades de inves- encontrar — formas seu destino natural. deveassinarcoma 
timentos na agro- ainda mais eficazes Por isso, temos que Autoridade de Se- 
pecuária brasileira, de plantio, colheita desburocratizar o in- gurança Alimen- 
enfatizando a sus- e distribuição. Nós já gresso de recursos tar de Abu Dhabi 
tentabilidade e efici- estamos nesse ca- extemos no pais e um memorando de 
ência do setor, que é minho”, disse acertar aspectos ti- Entendimento que 
capaz de responder A ministra disse butários para não permitirá o de- 
aos desafios da de- que há muitas áreas atrapalhar esse flu- senvolvimento de 
manda mundial por em queo Brasil pode xo de capitais”, dis- projetos de coo- 
alimentos e dar re- trabalhar em conjun- se a ministra peração cientifica 

em diversas áreas 
como horticultura, 
frutas e controle 
biológico de pra- 
gas e doenças. 
O evento foi 

organizado pela 
Agência Brasilei- 

, ra de Promoção 
de Exportações 
e — Investimentos 
(ApexBrasil), em 
parceria com a 
Confederação Na- 
cional da Indús- 

tria (CNI), Dubai 
Chamber e Cá- 
mara de Comércio 
Arabe-Brasileira 
A ministra tam- 
bém participou da 
abertura do even- 
to, que contou 
com a presença 
do presidente Jair 
Bolsonaro e ou- 
tras autoridades 
do Brasil e dos 
Emirados Árabes. 

Curso gratuito de docência digital 
chega a 5 mil inscritos 

Serão capacita- para uso de tec- cação e inscrições tecnologias digitais. 
u- vão até o dia 16 de As inscrições vão 

COLABORE COM A APAE novembro até 16 de novembro 
O curso online ouo preenchimento 

DE ITAPETININGA Formação para Do- das vagas. 
cência Digital em A previsão é de 

ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! Sisinscsios pro. ministrados” ente 
to de parceria entre 22 de novembro e 

a CAPES, a Univer- 17 de dezembro. A . 
TN” sidade Estadual do formação vai permi- 
AS Martha (Uoma) fe 00 periápantes 

e a Universidade discutir diferentes 
Aberta de Portugal modelos pedagógi- 
(UAb-PT), a inicia- cos e analisar pro- 
tiva capacitará 10 cessos de comuni- 

NOSSA CHAVE | mil pessoas para a cação e interação. 
O ONO CAUDA condução de pro- Eles poderão de- 

cessos educacio- senvolver  ativida- 
(15)99626-6794 nais com uso de des em ambientes 

digitais de ensino 
e aprendizagem e 
usar plataformas e 
tecnologias digitais, 
sob a perspectiva 

Extintores e Regularização de Imóveis para Bombeiros 

JEL Engenharia e Serviços Técnicos O 
educacional 

NORA sa ER Destinado a pro- 
E fessores, estu. 

Lo em! À tod ei dantes e demais 
Projetos para Bombeiros, Ministério da Agricultura profissionais da 
inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, educação, o curso 
Assistência Técnica, Assessoria Técnica é dividido em trôs 

15 99813 - 6320 módulos e será 
1599102 -4483  ES)homeroprojetosGGgmailcom | | oferecido na plata- 

forma digital Eska- 
da, do Núcleo de 
Tecnologias - para 
Educação da Uema 
(UEMAnet), a par- 
tir de novembro 
Ao término de cada 
módulo, — haverá 
mediação de pro- 
fessores brasileiros 
e portugueses, em 
transmissão ao vivo 
no YouTube, com 
certificação dupla e 
chancelas da UAb- 
-PT e da Uema 

Trezentas mil va- 
gas 
Além do curso 

de Formação para 
Docência Digital 
em Rede, a parce- 
ria entre CAPES e 
Uema oferece 300 
mil vagas em cin- 
co outras modali- 
dades de formação 
on-line: Psicologia 
da educação, De- 
senho didático para 
o ensino on-line, 
Como produzir vi- 
deoaulas, Media- 
ção em Educação a 

Distância (EaD), e 
Multimeios em edu- 
cação. Mais de 90 
mil professores e 
alunos de licencia- 
tura já se Inscreve- 
rame, ao concluir a 
formação, recebe- 
rão certificado de 
participação. 

Sobre a CAPES 
Há 70 anos, a 

CAPES é um órgão 
vinculado ao Minis- 
tério da Educação 
que trabalha para 
formar, com exce- 
Iência, especialistas 
nas mais diversas 
áreas do conheci 
mento. Com isso, 
promove o desen- 
volvimento cienti- 
fico, tecnológico e 
inovativo no país, A 
Fundação financia, 
hoje, 99,6 mil alu- 
nos de pós-gradua- 
ção. Os estudantes 
recebem bolsas de 
pesquisa para mes- 
trado, doutorado ou 
pós-doutorado, no 
Brasil e no exterior. 
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Queijos brasileiros ganham 
ouro em campeonato mundial 
Cerca de 40 quei- 

jos nacionais fo- 
ram — apresentados 
na competição com 
mais de 4 mil produ- 
tos inscritos de todo 
o mundo 
O Brasil conquis- 

tou 14 medalhas, 
entre ouro, prata e 
bronze, na 33º edi- 
ção do World Chee- 
se Awards, na cidade 
de Oviedo, Espa- 
nha. Considerado o 
“Oscar do Queijo”, 
o campeonato pre- 
miou com ouro dois 
queijos brasileiros 

produzidos em es- 
tabelecimentos  re- 
gistrados no Serviço 
de Inspeção Federal 
(SIF): Vale do Testo, 
da Pomerode Ali 
mentos, e o Tipo Re- 
blochon, produzido 
pelo Laticínio Serra 
das Antas, 

Cerca de 40 quei- 
jos brasileiros com- 
petiram com ou- 
tros 4 mil inscritos 
de todo o mundo. 
O resultado foi di- 
vulgado na última 
segunda-feira (8) 
A participação dos 

queijos — brasileiros 
nesse campeonato 
mundial foi viabiliza- 
da pela Secretaria 
de Defesa Agrope- 
cuária do Ministério 
da Agricultura, Pe- 
cuária e Abasteci. 
mento (Mapa). 

“Os queijos brasi- 
leiros têm alta qua- 
lidade e dessa vez 
o Ministério buscou 
altemativas junto 
às autoridades sa- 
nitárias espanholas 
e a organização do 
evento para viabi- 
lizar a participação 

do produto brasilei- 
ro, uma vez que ain- 
da não estamos ap- 
tos a exportar esse 
produto para aquele 
mercado”, relata a 
diretora do Depar- 
tamento de Inspe- 
ção de Produtos de 
Origem Animal, Ana 
Lúcia Viana. Nesta 
edição, o queijo es- 
colhido como o me- 
lhor do mundo foi o 
espanhol Olavidia, 
da marca Quesos 
y Besos. Um queijo 
feito com leite de ca- 
bra lentamente pas- 

teurizado. 
O Vale do Testo é 

um queijo semidu- 
ro de casca lavada 
e tem sabores de 
amêndoas, caldo de 
came e defumados. 
Suas peças têm seis 
meses de matura- 
ção. Já o queijo Tipo 
Reblochon é feito 

compacta e sabor 
suave. O processo 
de produção inclui 
três semanas de 
maturação. 

Os outros 12 quei- 

jos premiados fo- 
ram: com medalhas 
de prata - Lua Cheia 
e Tipo Comté, am- 
bos da Serra das An- 
tas; e com medalhas 
de bronze — Tulha e 
Caprinus, da Fazen- 
da Atalaia; Serra do 
Lopo e Dolce Bosco, 
da Capril do Bosque; 
Manto da Serra, Re- 
queijão cremoso e 
Tipo Quarck, do La- 
ticinio São João; e 
Vô Bastião, Parme- 
são e Tipo Raciette, 
da Serra das Antas. 

Cartórios registram aumento de quase 
20% nos Casamentos em São Paulo nos 

10 primeiros meses de 2021 
Vacinação e ma- 

nutenção dos proto- 
colos de segurança 
Já estabelecidos são 
causas possíveis 
para o aumento às 
vésperas de dezem- 
bro, tradicional mês 
com o maior número 
de celebrações no 
estado 
impulsionados 

pela confiança. pro- 
porcionada pelo au- 
mento da vacinação 
e pela diminuição 
do número de óbi- 
tos causados pela 
Covid-19 em todo o 
estado, os casamen- 
tos voltaram a cres- 
cer em São Paulo 
após um período de 
queda expressiva no 
ano passado. Da- 
dos levantados pelos 
Cartórios — paulistas 
apontam um cresci- 
mento de 19,57% en- 

tre Janeiro e outubro 
de 2021 em compa- 
ração com o mesmo 
período do ano pas- 
sado, 

Nos dez primeiros 
meses deste ano, 
foram realizadas 
181.954 celebrações 
civis, frente a 152.178 
matrimônios  realiza- 
dos no ano passado. 
A tendência de alta 
começou a ser verif- 
cada em abril, quan- 
do os números de 
2021 ultrapassaram 
os de 2020. Naquele 
mês, “totalizaram-se 
15.622 casamentos, 
enquanto em 2020, 
quando a pandemia 
já estava instalada 
no país, os números 
foram fechados em 
9.330. Já o maior 
crescimento percen- 
tual se deu de agosto 
para setembro, quan- 

do os casamentos 
aumentaram 22,7%. 

Os dados constam 
no Portal da Trans- 
parência do Registro 
Civil (hitps:/transpa- 
rencia.registrocivil 
org brínicio), — base 
de dados nacionais 
administrada pela As- 
sociação dos Regis- 
tradores de Pessoas 
Naturais do Brasil 
(ArpervBR),  entida- 
de que representa os 
7854 Cartórios de 
Registro Civil do Bra- 
sil, distribuídos em 
todos os municípios 
e distritos do país. 
Mesmo diante da 

diminuição dos ca- 
sos em São Pau- 
o, os protocolos de 
segurança sanitária 
para as celebrações 
seguem — mantidos 
nos cartórios, como 
o limite de pessoas 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

wwwfolhadeitapetininga.com.br 8 15 997110205 

na cerimônia, o dis- 
tanciamento, a ex- 
gência de máscara e 
distribuição de álcool 
em gel, medidas que 
também fazem com 
que os noivos se sin- 
tam mais seguros 
para retomar os pla- 
nos adiados por cau- 
sa da pandemia 

“Chegando ao 
número de 70% da 
população de São 
Paulo vacinada, os ci- 
dadãos se sente mais 
Seguros para retomar 
os alos essenciais de 
sua ida, sendo que o 
casamento é um dos 
sonhos mais espe- 
rados e aguardados 
por todos”, explica 
Luis Carlos Vendra- 
min Junior, presiden- 
te da Associação dos. 
Registradores de 
Pessoas Naturais do 
Estado de São Pau- 
lo (ArpeniSP), “Os 
Cartórios já come- 
caram a sentir este 
aumento da procura 
nos úlimos meses, 
que deve se tomar 
ainda intensa ago- 
ra em dezembro, já 
que o último mês do 
ano é sempre o mais 
procurado pelos noi- 
vos”, completa. 

Esta — retomada 
acontece às véspe- 
rasde dezembro, tra- 
diconalmente o mês 
onde é realizado o 
maior número de ca- 
samentos no Brasi, 
sendo o preferido 

para as celebrações, 
uma vez que coinci- 
de com as férias co- 
letivas de trabalhado- 
res, férias escolares 
das crianças, assim 
como o recebimen- 
to do décimo tercei- 
ro salário, sendo o 
período ideal para 
as cerimônias e via- 
gens de lua de mel. 

Casamentos ho- 
moafetivos 

Entre os casa- 
mentos homoafe- 
tivos aconteceu a 
mesma retomada 
No total, em 2021, 
já foram realizadas 
2.851 celebrações 
entre pessoas do 
mesmo sexo, en- 
quanto nos primei- 
ros dez meses de 
2020 este núme- 
ro foi de 2.271, um 
aumento de 25,5% 
Em maio de 2020, 
por exemplo, foram 
122 casamentos ci- 
vis, enquanto em 
2021 o número au- 
mentou em 87%, 
passando para 228. 

Para realizar o 
casamento civil é 
necessário que os 
noivos, acompanha- 
dos de duas teste- 
munhas (maiores 
de 18 anos e com 
seus documentos 
de identificação), 
compareçam ao 
Cartório de Registro 
Civil da região de 
residências de um 
dos nubentes com 

pelo menos 30 dias 
de antecedência 
para dar entrada na 
habilitação do casa- 
mento. Devem estar 
de posse da certi- 
dão de nascimento 
(se solteiros), de ca- 
samento com aver- 
bação do divórcio 
(para os divorcia- 
dos), de casamento 
averbada ou de óbi- 
to do cônjuge (para 
os viúvos), além de 
documento de iden- 
tidade e comprovan- 
te de residência. O 
valor do casamento 
é tabelado em cada 
Estado da Federa- 
ção, podendo variar 
de acordo com a es- 
colha dos noivos - 
em diligência ou na 
sede do cartório. 

Sobre a Arpen/SP 
Fundada em fe- 

vereiro de 1994, 
a Associação dos 
Registradores de 
Pessoas Naturais 
do Estado de São 
Paulo — (ArpenSP) 
representa os 836 
cartórios de registro 
civil, que atendem a 
população em todos 
os 645 municípios 
do estado, além de 
estarem presentes 
em outros 169 dis- 
tritos e subdistritos, 
realizando os prin- 
cipais atos da vida 
civil de uma pessoa: 
o registro de nasci- 
mento, casamento e 
óbito. 
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“Vale este” - Mais 2,5 toneladas de materiais são 

recolhidas durante o “5º arrastão da limpeza” às 

margens de córrego no 4L em Itapetininga 
a = ” z E 

A Prefeitura de go do bairro Central de difícil acesso, foi 
ltapetininga, em Parque 4L. necessária a util- 
uma ação multidis- — De acordo comos zação de um barco 
ciplinar que envol- coordenadores da a motor da Defesa 
ve as secretarias ação, mais 2.5 tone- Civil do município. 
de Meio Ambiente, ladas de materiais No total, a prefeitu- 
Serviços Públicos foram — recolhidas. ra já recolheu mais 
e apoio de diversas Nas outras ações, de 4,5 toneladas de 
outras pastas, reali- aproximadamente 2. materiais. 
zou no Início desta toneladas de mate- Todo o material Entrega Voluntário ponto, onde passou cooperativa de reci- 
semana o $º Arras- riais já foram reco- irregularmente des- pEV, mais conheci- por triagem para cláveis da cidade, a 
tão de Limpeza, às  Ihidas. Para realizar cartado recolhido foi go como Novo Eco- destinação correta à Cooperita 
margens do córre- a retirada em locais levado ao Ponto de 

Polícia Ambiental realiza prisão 

por posse ilegal de armas 
Em 10 de novem- a uma mata, foiloca- intactos; 

brode 2021, aequipe lizado um tambor de 07 cartuchos ca- 
de polcais militares cor azul enterrado, libre 32 marca CBC 
ambientais compos- sendo aberto e foram intactos; 
ta pelo Cb PM Si contabiizadosos se- 04 cartuchos ca- 
vio, Sd PM Marcos e guintes objetos. libre 12 marca CBC 
Sd PM Ezequiel, em — 01 espingarda ca- deflagrados; 
cumprimento do CPP libre 32 sem marca 04 frascos de 
210333, se deslocou aparente n'B133097; chumbo; 
o bairro Bragancei- 01 espingarda 01 frasco de espo- 
ro, Município de lta- calibre 28 marca leta 
peva para atendi- CBC modelo 651 nº 01 frasco de polvo- 
mento de denúncia 230229; ra 
de que uma pessoa 01 espingarda ca- 10 pitos; 
praticava ato de caça libre 28 marca Rossi a testemunha foi 
ilegal nas proprie- nº H257987; novamente questio- 
dades vizinhas. No 01 espingarda cali- nada sobre os obje- 
local momento da bre 36 sem marca e tos e disse não saber 
chegada equipe não numero aparente; a quem pertence 
havia ninguém, ha- 01 espingarda ca- porém indicou o local 
viam vários cães da libre 28 sem marca onde seu padrasto 
raça americano, po- nº602-3, estaria, foi deslocado 
rém logo após che- 19 cartuchos ca- até o local onde foi 
gou uma testemunha  Ibre 28 marca CBC feito contato com o 
alegando ser afilha- intactos; indiciado que ao ser 
do do denunciado, 09 cartuchos ca- questionado negou 
que foi informado da libre 28 marca CBC a prática de caça, 
denúncia disse não deflagrados; porém confessou as 
caçare não saberse 09 cartuchos ca- armas e apetrechos Campina, onde o de- libre permitido sendo o 3º Pelotão tem 
seu padrasto pratica libre 36 marca CBC serem de sua pro- legado ao tomar ci- arbitrado fiança no o comando do 1º 
ato de caça. Aequipe  deflagrados; priedade. Diante dis-  ência ratificou a pri- valor de R$ 1,500,00 Tenente PM Lean- 
fez averiguação pela 02 cartuchos ca- so foi dada voz de são da equipe, onde sendo honrada pelo dro, e o Supervi- 
área extema da pro- libre 32 marca CBC prisão em flagrante foi elaborado RDO indiciado. sor da BOP Itape- 
priedade, onde cerca  deflagrados; ao indiciado sendo AW2457-1/21, de A3º Ciatemo vaéo 1º Sargento 
de uns 80 metros da 02 cartuchos ca- conduzido ao plan- posse irregular de comando do Ca- PM Américo 
residência em meio libre 36 marca CBC tão policial de Nova arma de fogo de ca- pitão PM Felipe; 
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Governo Federal busca soluções 

para reduzir mortes no trânsito 
6º Encontro Na- o Sistema Nacional 10 anos. E 

cional de Educado- de Trânsito (SNT) Com o Juntos 
res do Sistema Na- como Polícia Ro- Salvamos Vidas, as 
cional de Trânsito doviária — Federal campanhas educati- 
(SNT) discutivações (PRF), Detrans dos vas de trânsito para 
para a redução das estados e o Depar- 2022 vão subsidiar 
mortes e lesões no tamento de Estradas todas as ações vol- 
trânsito de Rodagem (DER), tadas para a segu- 

A iniciativa busca participaram de pa- rança viária encam- 
promover a troca de lestras, oficinas e padas pelos órgãos 
experiências entre conheceram experi- do Sistema Nacional 
profissionais e insti- ências adotadas em de Trânsito (SNT) 
tuições que realizam outros países para A nova mensagem 
trabalhos voltados reduzir a mortalida- deve ser veiculada 

, 
XY 

à educação para o de no trânsito. nos meios de comu- 
trânsito no Brasil - Entre as ações nicação, obrigato- 
Foto: Banco de Ima- educativas marca- riamente a partir do Secretaria Nacional tuições que realizam ceiros da PRF em 

de Trânsito do Mi- trabalhos voltados busca de mudan- 
nistério da Infraes- à educação para o ças na realidade do 
trutura, Daniel Mariz trânsito no Brasil, trânsito brasileiro. 
Tavares atendendo às dire- Aqui eu vejo parcei- 

O encontro é pro- trizes do Plano Na- ros que comungam 
movido pelo Ministé- cional de Redução da mesma ideia de 
rio da Infraestrutura, de Mortes e Lesões que a educação é 
por meio da Secre- no Trânsito (Pna- a ferramenta que 
taria Nacional de trans), previsto na pode fazer a dife- 

gens das para 2022 e de-. primeiro dia do pró- 
O evento, realiza- batidas no encontro ximo ano. “Nos Pna- 

do em Brasília entre está a campanha na-. trans estão as ações 
os dias 10 e 12 de cional Juntos Salva- necessárias que 
novembro, reuniu mos Vidas, do Con- identificamos para 
educadores de trân- selho Nacional de que consigamos até 
sito de todo o país Trânsito, que come- o final dos próximos 
para discutir me- ça em 1º de janeiro 10 anos reduzir mor- 
didas para reduzir do ano que vem. De tes no nosso trânsi- 
pela metade as mor- caráter educativo, a to e salvar, esse é f Trânsito (Senatran) Lei 13.614/2018. rença num trânsi- 
tos no trânsito nos niciaiva é parto da o desafio, 86 mi V- e ocorre anualmen- “Acreditamos que to de paz”, disse a próximos 10 anos. estratégia formulada das. Todos nós so- &, ais oe E Dia 

Durante o evento, pelo Governo Fede- mos responsáveis 
coordenadores da ral para reduzir em por isso”, ressaltou 
área de educação 50% o total de mor- o diretor do Depar- 
de trânsito dos ór- tes de trânsito no tamento de Segu- 
gãos que compõem país nos próximos rança no Trânsito da 

Festival Municipal de Futebol Society 

é sucesso em Itapetininga 

A iniciativa busca é o caminho para de Prevenção de 
promover a troca de termos um trânsito Acidentes da PRF, 
experiências entre mais seguro. Aqui Virginia Velame de 
profissionais e insti- vejo grandes par- Oliveira. 

Durante os dias em comemoração campo de futebol do 

13 e 14 de novem- aos 251 anos da Complexo Esportivo 

bro, a Prefeitura de cidade. Foram 15 ao lado do Ginásio 

Itapetininga, por equipes com mais Ayrton Senna, con- 
meio da Secretaria de 200 atletas, dos tou com disputas 

de Esporte, Lazer e 8 aos 14 anos de nas categorias de 
Juventude realizou idade. 8a iOanoselia 

o Festival Municipal A — competição, 14 anos. Participa- sos projetos sociais prestigiou o evento anos de  Itapeti- 
de Futebol Society, que aconteceu no ram times de diver- e escolinhas de durante todo o fim ninga será entre 

NCESSENOSSAS Araras OCnAEITADETDaDec ATC oa] 
REDES SOCIAIS: 

futebol e futsal da 
Secretaria de Es- 
porte 

O torneio contou 
com participação 
da população, que 

junto da família 
E as comemora- 

ções não param. 
Agora o próximo 
evento em come- 
moração aos 251 

Paulista de Bas- 
quete 3, que tam- 
bém será no Com- 
plexo Esportivo ao 
lado do Ginásio 

futebol da cidade, de semana, apro- os dias 20 e 21: a 
incluindo alunos veitando para pas- Etapa Itapetininga 
das escolinhas de sar esse momento da Liga Desportiva 

Ayrton Senna. 



Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 | Edição: 7408 página 11 | 

“Avançar Cidades: MDR autorizou neste ano 

quase R$ 110 milhões em financiamentos 

para ações de mobilidade urbana 
O Programa tem 

o objetivo de me- 
lhorar a qualidade 
dos deslocamentos 
da população nos 
ambientes — urba- 
nos. - Foto: Mi 
tério do Desenvol- 
vimento Regional 
OGoverno Fe- 

deral, por meio do 
Ministério do De- 
senvolvimento Re- 
gional (MDR), au- 
torizou, neste ano, 
a contratação de 
R$ 109,4 milhões 
em financiamentos 
para obras de mo- 
bilidade urbana por 
meio do Programa 
Avançar Cidades. 
Foram aprovadas 
dez propostas de 
municípios do Ce- 
ará, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, 
Piauí, Rio Grande 
do Sul e Santa Ca- 
tarina. Os recursos 
são provenientes 
do Fundo de Ga- 
rantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 

“Os Investimen- 
tos em projetos de 
mobilidade urba- 
na proporcionam 
mais qualidade de 
vida à população. 
E o Governo Fede- 
ral busca estimular 
que estados e mu- 
nicípios promovam 
esse tipo de inicia- 
tiva”, afirma o mi- 
nistro do Desenvol- 
vimento Regional, 
Rogério Marinho. 
“O Avançar Cida- 
des é uma alternati- 
va para que as uni- 
dades federativas 
financiem ações de 
mobilidade. As ins- 
crições podem ser 
feitas a qualquer 
tempo”, informa o 
ministro. 
A cidade de Itu, 

no interior de São 
Paulo, poderá con- 
tratar o maior vo- 
lume de recursos. 
São R$ 22 milhões, 
que serão utiliza” 
dos em pavimenta- 
ção de vias, insta- 
lação de sistemas 
de microdrenagem, 
iluminação pública, 
sinalização viária, 
construção de ci- 
clovia e de calça- 
das com acessibi- 
lidade, medidas de 
moderação de trá- 
fego e elaboração 
de estudos e proje- 
tos 

Para a Cidade 
Ocidental (GO), 
poderão ser dis- 
ponibilizados até 
R$ 18,9 milhões. 
O município goia- 
no vai usar os re- 
cursos em ações 
de pavimentação e 
recapeamento de 
vias, instalação de 
sistema de drena- 
gem pluvial e de 
sinalização viária, 
além da construção 
de calçadas com 
acessibilidade e 
elaboração de pro- 
jetos. As interven- 
ções vão beneficiar 
Os bairros Nápolis 
Ae Nápolis B. 
EmMinas Gerais, 

Vespasiano poderá 
contar com R$ 16,7 
milhões. A proposta 
aprovada prevê a 
implantação da Via 
Expressa, que fará 
a ligação da Ro- 
dovia MG-10 com 
a Avenida Fran- 
cisco Lima. Estão 
incluídos os servi- 
gos de pavimenta- 
ção,  microdrena- 
gem, calçadas com 
acessibilidade e 
sinalização viária 
Também está pla- 

Wa 
bas búbio 

nejada a constru- 
ção de duas pon- 
tes nesse trajeto e 
a implantação de 
medidas de mode- 
ração de tráfego, 
contenção de en- 
costa € instalação 
de iluminação pó- 
blica. 

Por sua vez, o 
município de Ja- 
raguá do Sul (SC) 
vai ter acesso a R$ 
15,6 milhões para 
serem — aplicados 
em obras de pavi- 
mentação de vias 
urbanas, constru- 
ção de calçadas 
com  acessibilida- 
de, ciclovia e pon- 
te com calçadas 
acessíveis, além 
da instalação de si- 
nalização viária. 
O município de 

Cachoeira do Sul, 
no Rio Grande do 
Sul, teve proposta 
de R$ 12,4 milhões 
aprovada para exe- 
cução dos serviços 
de pavimentação, 
microdrenagem, 
calçadas — com 
acessibilidade, re- 
capeamentos e si- 
nalização viária em 
diversas ruas da 
sede municipal 

Localizada no 
Paraná, a cidade 
de Almirante Ta- 
mandaré — poderá 
financiar até R$ 
7,4 milhões para a 
pavimentação de 
vias urbanas. Já 
Tianguá (CE) con- 
tará com R$ 7,3 
milhões para quali- 
ficação de vias com 
pavimentação, cal- 
çadas, drenagem e 
sinalização. 

Outros R$ 47 
milhões em finan- 
ciamentos — foram 
autorizados para 

enviar um emai para: 

formações. 
3272-3265. (9 0525 6949 

P 

Paulistana (PI). O 
valor será destina- 
do à realização de 
serviços de pavi- 
mentação, — micro- 
drenagem, — cons- 
trução de calçadas 
com acessibilida- 
de, instalação de é 
iluminação pública, 
recapeamentos de 
pistas e sinalização 
viária em diversas 
ruas do município. 

A também 
piauiense Demer- 
val Lobão contará 
com R$ 2,8 milhões 
para pavimentação 
asfáltica nos bair- 
ros Centro e Vista 
Alegre e em parale- 
lepípedos nas loca- 
lidades Piaçava 1, 
Cidade Nova, Par- 
que  Vaquejador, 
Prainha do Vento 
e Boa Esperança — 
estes bairros tam- 
bém terão sistema 
de iluminação pú- 
blica — implantado. 
Outra ação será a 
elaboração do pro- 
jeto executivo para 
a execução das 
obras. Outra cida- 
de do Piaui, Antó- 
nio Almeida, terá 
R$ 1,5 milhão para 
a elaboração de 
estudos e projetos. 
O programa 
O Programa 

Avançar Cidades — 
Mobilidade Urbana 
tem o objetivo de 
melhorar a quali- 
dade dos desloca- 
mentos da popula- 
ção nos ambientes 
urbanos por inter- 
médio do financia- 
mento de ações de 
mobilidade urbana 
voltadas ao trans- 
porte público cole- 
tivo, ao transpor- 
te não motorizado 
(transporte ativo), à 
elaboração de pla- 
nos de mobilidade 
urbana municipais 
e . metropolitanos, 
estudos e projetos 
básicos e executi- 
vos. 
O financiamen- 

to das obras pelo lizar a contratação 
FGTS segue as da proposta com o 
disposições previs- agente financeiro. 
tas no Programa O apoio federal se 
de Infraestrutura dá por intermédio 
de Transporte e da do - financiamento 
Mobilidade Urbana das ações de mo- 
(Pró-Transporte) e bilidade, voltadas à 

regulamentado qualificação viária, 
pela Instrução Nor- ao transporte pú- 
mativa n. 3/2021.  blico coletivo (ur- 
Condições para bano), ao transpor- 

ofinanciamento te não motorizado 
O cadastramen- (transporte ativo) 

to de projetos para e à elaboração de 
o Avançar Cidades planos e de proje- 
é contínuo e pode tos executivos. 
ser feito neste link. A taxa nominal 
Podem apresentar de juros das ope- 
propostas os muni- rações de emprés- 
cípios interessados timo do Pró-Trans- 
em melhorar a cir- porte é de 6% ao 
culação das pesso- ano, podendo ser 
as nos ambientes acrescida taxa di- 
urbanos. À divulga- ferencial de até 2% 
ção das portarias e taxa de risco de 
de seleção das pro- crédito de até 1%. 
postas representa O prazo para a qui- 
a última etapa para tação total pode 
a obtenção do fi- chegar a 20 anos, 
nanciamento. com carência de 
Após a seleção até 48 meses para 

final pelo MDR, os O início do paga- 
municípios têm até mento. 
um ano para forma- 

MAE a 
CA MARGO 

TEREZA NICOLAU | DATALOCAL DO BELLINASS FALECIMENTO DATALOCAL DO 18/1/2021 ÀS 04:15 FALECIMENTO HS EM ITAPETININGA 1SMGOZ ÀS 20:14 -SP HS EM MAPETININGA IDADE: 84 ANOS sp PROFISSÃO : PEN- 
IDADE :B2ANOS | SIONISTA PROFISSÃO : PEN. . ESTADO CIVIL: Vl- 

SIONISTA UVA DO SR. JOÃO ESTADO CIVIL: VI: FLUCTUOSO DE Si UVA DO SR CARLOS QUEIRA PERINBELUNASSI FILHA DE: POSS- 
FILHA DE - JOÃO DONIO FERREIRALO- NICOLAU E MARÍAIDA PES E FLORENTINA VENTURA NICOLAU. MARIA DA CONCEM 
DEIXA OS FILHOS ÇÃO. CARLOS JOSE E ” DEIXAOS FILHOS EDUARDO ARYOVALDO, ÂNGE- 
LOCAL DO VELÓ- LA, CRISTINA E FÁTI- 

RIO - CAMARGO-UNI MA. 
DADE ITAPETININGA. LOCAL DO VE- 
“CENTRAL LÓRIO - CAMARGO. 

SALA- 7 COM INI -UNIDADE - ITAPETI. 
CIO ÀS 06:00 HS DO NINGAVILA NOVA 
DIA 16/11/2021 ITAPETININGA 
SEPULTAMENTO SALA: 01 COM INI. 

16/11/2021 ÀS 17:00 CIO ÀS 08:00 HS DO 
Hs DIA 16/11/2021 

CEMITÉRIO - SÃO SEPULTAMENTO 
JOÃO BATISTA EM 16/11/2021 ÀS 1500 
TTAPETININGA Hs 

CEMITÉRIO - DO 
BAIRRO DA VARGI- 

APARECIDA MARIA NHA EM ITAPETININ- 
LOPESDE SIQUEIRA GA 
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Guarda Municipal e Polícia Militar realizam 

operação conjunta Itapê + Segura no feriado 

prolongado na área central de Itapetininga 

No último fim de 
semana a Guar- 
da Civil Municipal 
e Polícia Militar re- 
alizaram uma ope- 
ração conjunta Ita- 
pê + Segura na rua 
Cel. Afonso, atrás 
das escolas estadu- 
ais Peixoto Gomide, 

Adherbal de Paula 
Ferreira e Femando 
Prestes, 
A ação que se es- 

tendeu pelo sábado 
(13), domingo (15) 
e segunda-feira (15) 
teve como objetivo 
fiscalizar possíveis 
irregularidades de 

trânsito, bem como 
coibir a perturbação 
de sossego e prática 
de furtos. 
Aproximadamente 

20 oficiais de ambas 
as corporações par- 
ticiparam da opera- 
ção, com oito viatu- 
ras ao todo. 

Durante os três 
dias de operação fo- 
ram abordadas 220 
pessoas. 53 autua- 
ções de trânsito fo- 
ram registradas ten- 
do como principais 
infrações excesso 
de som, estacio- 
namento irregular, 

ultrapassagem de 
semáforo vermelho, 
falta do uso do cinto 
de segurança, esta- 
cionamento sobre a 
faixa de pedestres, 
dirigir motocicleta 
sem uso do capace- 
te e condução do ve- 
culo na contramão 

de direção. 
Ainda de acordo 

com o comando da 
operação, a previ- 
são é de que outras 
ações preventivas e 
de fiscalização se- 
jam realizadas no 
muni 

Produção agrícola na próxima safra deve 

stimativa da Co- 
nab é de que a área 
cultivada chegue 
a 71,8 milhões de 
hectares, — cresci- 
mento de 4,1% em 
relação à safra pas- 
sada 

Foto: Banco de 
Imagens 
Aprodução  agri- 

cola brasileira deve 
chegar a 289,8 mi- 
Ihões de toneladas 
na safra 2021/2022 
um aumento de 
14,7% em relação 
à safra anterior. A 
estimativa está no 
2º Levantamento 
da Safra de Grãos 
2021/2022, divulga- 
do na manhã desta 
quinta-feira (11/11) 
pela — Companhia 
Nacional de Abas- 
tecimento (Conab) 
Com relação à 

área total cultivada, 
a estimativa para 
esta safra é de 71,8 
milhões de hecta- 
res, um crescimento 
de 4,1% em relação 
à safra passada 
Essa projeção in- 
clui as culturas 
de primeira safra, 
semeadas entre 
agosto e dezem- 
bro deste ano, as 
de segunda safra, 
que vão ser plan- 
tadas entre janeiro 
e abril de 2022, e 
as culturas de ter- 
ceira safra, seme- 
adas entre meados 

de abril e junho do 
próximo ano. “Nós, 
aqui na Conab), ten- 
tamos e fazemos 
um aprimoramento 
das nossas meto- 
dologias, na acu- 
rácia dos dados, 
para passar de for- 
ma verdadeira, de 
forma real, o que 
pode contribuir com 
esses dados para 
a produção real de 
grãos para o país e 
para o mundo”, des- 
tacou o diretor-pre- 
sidente da Conab, 
Guilherme Augusto 
Sanches Ribeiro. 

Culturas 
Um dos desta- 

ques é o aumen- 
to na produção de 
soja, com cresci- 
mento de 3,5% na 
área a ser cultivada 
e estimativa de pro- 
dução de 142 mi- 
lhões de toneladas, 
o que mantém o 
país como o maior 
produtor e exporta- 
dor mundial desse 
cereal 

Já a produção de 
milho, que foi se- 
veramente afetada 
por questões climá- 
ticas na safra ante- 
rior, deve registrar 
um volume de pro- 
dução de 116,7 mi- 
lhões de toneladas, 
aumento de 2,5% 
na área a ser cul. 
tivada na primeira 
safra. 

Outro produto 
que registrou ex- 
pansão da área se- 
meada é o algodão, 
que vai ocupar uma 
área de 1,49 milhão 
de hectares, am- 
pliação de 9,3%. A 
estimativa de pro- 
dução é de 2,65 mi- 
lhões de toneladas 
de pluma. 
O boletim da Co- 

nab apresenta ain- 
da crescimento de 
0,3% na área a ser 
semeada de arroz e 
previsão de colhei- 
ta de 11,5 milhões 
de toneladas. Já o 
feijão, a estimativa 
é que a produção 
total seja de 3,1 mi- 
lhões de toneladas 
nas três safras 

No caso do trigo, 
a safra 2021 ainda 
está sendo colhida, 
com um volume de 
produção previsto 
atualmente em 7,68 
milhões de tonela- 
das. 

Análise Climática 
Segundo a Co- 

nab, outubro re- 
gistrou — elevados 
volumes de chuva 
chegando a ultra- 
passar a média em 
diversas — localida- 
des nas regiões Su 
Sudeste e Centro- 
-Deste, o que favo- 
rece o plantio. Cer- 
ca de 67% da safra 
2021/2022 já está 
semeada. “Neste 

ano, as lavouras já 
estão seguindo seu 
calendário escalo- 
nado, diferente do 
atraso que ocor- 
reu ano passado”. 
ressalta a superin- 
tendente de Infor- 
mações da Agro- 
pecuária da Conab, 
Candice Santos. 

Exportação 
A previsão da Co- 

nab é de que 84,42 
milhões de tonela- 
das de soja da safra 
2021/2022 sejam 
vendidas no mer- 
cado internacional, 
aumento de 3,58% 
em relação a 2020. 
Já para o algodão, 
a estimativa é de 
que 2,1 milhões de 
toneladas da fibra 
seja exportada 

Para o milho, foi 
reduzida a estima- 
tiva de 20 milhões 
de toneladas expor- 
tadas para o ano 

safra, que vai de 
fevereiro de 2021 a 
janeiro de 2022 

Preços 
Em relação aos 

preços - recebidos 
pelos. produtores, 
o levantamento re- 
alizado pela Conab 
registrou as se- 
guintes oscilações 
no mês de outu- 
bro, em compara- 
ção com o mês de 
setembro: diminui- 
ção de 4,4% nas 
cotações do arroz 
no RS; de 6,04% 
no feijão cores em 
SP; de 6,63% no 
feijão preto no PR; 
de 3,04% no milho 
no PR; redução de 
0,51% no preço do 
trigo no PR; e ainda 
de 3% para a soja 
em MT. Por outro 
lado, as elevações 
de preços para os 
produtores foram 
de 0.92% na soja 

chegar a 290 milhões de toneladas 

do PR, de 2,8% do 
milho no MT e de 
10,98% nos preços 
do algodão em MT. 

Boletim 
Este é 0 2º Le- 

vantamento da 
Safra de Grãos 
2021/2022, - reali- 
zado entre os dias 
17 e 23 de outu- 
bro. Ao todo, são 
12 levantamentos 
divulgados mensal- 
mente pela Conab. 
O boletim traz o 
monitoramento das 
condições de de- 
senvolvimento das 
principais culturas 
do país: algodão, 
amendoim, arroz, 
aveia, canola, cen- 
teio, cevada, feijão, 
girassol, mamona, 
milho, soja, sorgo, 
trigo e triticale. A 
soja e o milho cor- 
respondem a 90% 
da produção agri- 
cola brasileira 
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O cultivo dos alimentos básicos está 
precisando urgentemente de uma 
política diferenciada de estímulo 

Silas Gehring Car- pandemia. Existem sempre um cenário realidade. Nos últi- manter os estoques 
doso questões fundamen- incerto. O caso do mos anos, as áreas reguladores, remu- 
Quem faz pesso- tais que não podem arroz está mais re- plantadas com fei- nerar condignamen- 

almente compras ser — esquecidas. lacionado com o au- jão e arroz, oscila- te os produtores e, 
nos supermercados Uma delas é a da mento das exporta- ram muito em nosso ao mesmo tempo, 
ou similares, sabe alimentação do povo ções. Uma grande País, especialmen-. garantir o abasteci 
muito bem da alta brasileiro. O feijão e parte do povo bra- te no Centro-Oeste. mento da população 
desenfreada de pre- o arroz sem dúvida sileiro passa fome. Existem — analistas com preços estabili- 
ços nos gêneros ali- alguma constituem Isso foi plenamente precipitados — que zados. Feijão e ar- jão e o arroz pelo 
mentícios, mesmo a base da alimenta- demonstrado em afirmaram, em anos roz serão, por mui- menos, fornecem 
com os salários es- ção do nosso povo. 2020, quando apro- anteriores, que a to tempo, produtos q que de básico o 
tando até aqui con- Por isso mesmo, os. ximadamente 60 mi- boa safra do milho, básicos A carne, organismo neces- 
gelados ou extrema. dois produtos preci- lhões de brasileiros da soja e do algodão por exemplo, re- sita, Deve haver 
mente - defasados, sariam de uma poli- receberam o Auxi- compensou quando gistra no Brasil um um planejamento 
comprometendo o tica diferenciada de lio Emergencial e houve quebra da sa- dos menores indi- para que esse fei- 
orçamento familiar estimulo, para que, passaram a comer fra do feijão e doar- ces de consumo jão e esse arroz 
da maioria da popu- permanentemente, melhor .a consumir roz. Infelizmente, foi em todo o mundo, possam estar na 
lação. Essa alta vai pudessem chegar à mais uma análise super- apesar de termos, mesa de todas as 
multíssimo além dos mesa, a um preço — É claro que o car ficial, que esqueceu aqui, um dos maio- famílias. Uma po- 
números oficiais di- acessível a todas as dápio ideal deveria o papel do feijão e res rebanhos do Iítica agricola dife- 
vulgados sobre a in- camadas sociais, e ser muito mais rico, do arroz na mesa do planeta. Isso ocor- renciada. Afinal de 
fiação. Gêneros de ao mesmo tempo, mas como as condi- brasileiro. Por tudo re porque o povo contas, ninguém 
primeira necessida- serem compensa- ções financeiras da isso é que o Gover- não tem dinheiro, sobrevive sem ali- 
de estão registrando dores aos produ- maioria dos brasi- no precisa garantir porque os salários mentação. Essa é 
um salto, uma alta tores. O feijão, no leiros são difíceis, o essa política dife- são muito baixos. uma premissa bá- 
desenfreada nos decorrer dos últimos feijão, pelo menos, renciada para esses É uma situação sica que o Gover- 
seus preços, compli- anos, tem altema- supre as necessida- produtos. O certo que não vai ser no e as principais 
cando ainda mais a do fases positivas des básicas. Hoje, mesmo seria o Go- revertida da noite lideranças não po- 
já dificil situação do e negativas para os infelizmente, não veno comprar parte para o dia. Nesse derão perder de 
povo brasileiro nesta produtores, criando se olha para essa da produção, para panorama, o fei- vista. 

Ações de combate à Peste Suína Africana 

terão recursos de parceria internacional 
A ministra Tereza tituto Interamericano conscientização so- ê dx 588 MM BRA 

Cristina participou da de Cooperação para bre a doença e me- 
Reunião  Interameri- a Agricultura (CA) lhorar o acesso aos 
cana sobre Peste Su- para Promoção da serviços de saúde 
ina Africana, promovi- Cooperação Técnica animal, em especial 
da pelo IICA Su-Sul Trilateral, ge- em países com gran- 

Aministra da Agrl- renciada pela Agên- de número de criado- 
cultura, Pecuária e cia Brasileira de Goo- res de suínos em pe. 
Abastecimento, Tere- peração quena escala 
za Cristina, anunciou A ideia é desen- — “Diante da ameaça 
nesta quinta-feira volver capacidades da Peste Suína Afri- 
(11) a destinação de locais, Incluindo fer- cana, é absolutamen- 
até US$ 500 mil para ramentas de avalia- te essencial que todas 
ações de combate ção de risco e análl- as agências interna- 
Peste Suína Africana se laboratorial, que cionais e governos 
na República Domini- permitam confirmar nacionais trabalhem apoio das autoridades diagnóstico oportuno” No Brasil, 0 Ulimo 
cana e no Haiti, paí- casos suspeitos e au- de forma coordenada. veterinárias nacionais e controle da disse foco da doença foi re- 
ses onde a doença siliar atividades de Se cada um agir por e internacionais é es- minação. gistrado em 1981 e o 
já foi detectada. Os vigilância, além do Iniciativa própria, en- sencial Segundo ela, A Peste Sulna Afrl- país foi declarado 
recursos são do Pro- desenvolvimento de fraqueceremos a efi- a Implementação de cana é uma doença vre da PSA em 5 de 
grama de Parceria programas educacio- cácia das ações deto- programas de moni- viral que não ofe- dezembro de 1984 
entre o Brasile o Ins- nais para aumentar a dos, e os perdedores toramento em áreas rece risco à saúde O Ministério da 

si serão os produtores endêmicas ou epi- humana, mas pode Agricultura — realiza 
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